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Kapitel 6 - Förenings ansvar

Tävlingsbestämmelser år 2020
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående
tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 19 november 2019, om inte
annat uttryckligen anges.

Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling.
Arenakrav: Av SvFF fastställda krav på arenans prestanda avseende anläggningskriterier och säkerhetskrav.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som vid ett obegränsat antal
tillfällen kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
Avstängd spelare: Spelare som till följd av utvisning, uppnått antal varningar (ackumulerade varningar)
och/eller annat beslut om bestraffning inte har rätt att medverka i tävling under viss tid.
Barn- och ungdomsspelare: Spelare är barn- och ungdomsspelare fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 6 år
t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i enlighet
med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från matchstart har deltagit när match
inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte.
Distriktsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade
tävlingar.
Divisionsspel: Match- eller tävlingsformat inom barn- och ungdomsfotboll där respektive kategori, i stället för
åldersklass, baseras på fri ålder och utvecklingsnivå.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda tillfälle kan bytas mot annan
spelare på spelplanen.
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football Association.
Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske vid
obegränsat antal tillfällen och under spelets gång i enlighet med spelreglerna.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas innehållande uppgifter om
SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Funktionär: Domare eller annan representant för SvFF, SDF eller förening som enligt tillämpliga tävlingsregler
har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i SvFF.
Förbundsbestraffning: Bestraffning i form av tillrättavisning, böter eller avstängning som beslutas med stöd av
14 kap. RF:s stadgar.

Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, OBOS Damallsvenskan – div. 1,
damer, samt SM Flickor 17, SM Pojkar 17, och SM Pojkar 19).
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse.
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
Hemmafostrad spelare: Spelare som varit registrerad för svensk förening under minst tre år från och med det
kalenderår spelaren fyllde 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyllde 21 år.
Huvudansvarig tränare: person som har det sportsliga huvudansvaret för representationslagets
fotbollsverksamhet vilket innebär att leda och samordna övrig tränar- och medicinsk personals arbete, ansvara
för säsongsplanering, matchcoachning och laguttagningar.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i SvFF:s
tävlingsverksamhet.
Junior: Spelare är junior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan av SvFF och annat nationsförbunds utsedda lag.
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på domarrapporten som
tillhörande deltagande förening.
Matchdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Matchobservatör: Av SDF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Mixade lag: Lag där såväl flick- som pojkspelare deltar.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar eller damer.
Representationsserie: Serie där representationslag och, om SDF så beslutat, andralag deltar.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år.
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå.
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.
Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten medlemsförening.
Spelregler: Spelregler för fotboll i enlighet med FIFA:s Laws of the Game.
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer
viss förening.
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.
Säkerhetsdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i
samband med matcharrangemang.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.

Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SvFF:s tävlingsregler till följd av parts avsteg från
sådana tävlingsregler, vilket utdöms av behörigt organ inom SvFF eller SDF.
Tävlingsbestraffningsärende: Ärende där fråga om tävlingsbestraffning prövas.
TK: Tävlingskommitté.
Tävlingsjury: Beslutsorgan som getts mandat att inom en viss tävling besluta i tävlings- och
tävlingsbestraffningsärenden.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga reglementen, spelregler,
föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna.
Tävlingsstyrelse: Organ inom SvFF eller SDF som administrerar och tar beslut angående tävlings
genomförande.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område, annat än tävlingsbestraffning, som tas upp till behandling
i enlighet med SvFF:s tävlingsregler.
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de Football.
Underårig: Person som inte fyllt 18 år.
Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig förening uteslutits eller
utgått ur tävlingen.
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan giltigt skäl, inte infinner sig
till matchen.

6 kap. – Förenings ansvar
1§

Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang
Särskilda tävlingsbestämmelser för Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan föreskriver
vad som gäller avseende föreningars skyldigheter i samband med match i dessa serier.
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers, ledares
och supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i samband med match.

2§

Information till publik
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i
samband med match.

3§

Kontakt med domare vid match
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar på
spelplanen eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och
säkerhetsdelegaten, domarinstruktören och matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas
omklädningsrum om inte domaren medger annat.

4§

Bestraffningsansvar för ordningsstörning m.m. vid match
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat
ordningsstörning genom att




olovligen avfyra raketer eller antända andra pyrotekniska pjäser,
kasta föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada,
obehörigen beträda spelplanen eller område som gränsar till spelplanen och för vilket det genom
stängsel eller skyltar eller på liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,
 uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området mellan spelplanens
begränsningslinjer och publikplatser, eller
 på annat sätt uppträda våldsamt, hotfullt, förolämpande eller otillbörligt
kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som
ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller
försummelse orsakat ordningsstörningen.
Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för
arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller
arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 5 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande
omständigheter föreligger.
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns särskilda bestämmelser i 6 och 7
§§.

4.1

Påföljder Uppland

Upplands FF har beslutat:
Förening, vars spelare, ledare eller publik gjort sig skyldiga till våldshandlingar mot funktionärer,
motståndare eller publik, kan uteslutas ur den serie aktuellt lag deltar i.
Disciplinnämnden har rätt att under utredning besluta att ställa in ett lags matcher.
För att få spela nästkommande säsong ska utesluten förening träffa representanter från Upplands
Fotbollförbunds styrelse där en handlingsplan för att förhindra upprepning av händelser som föranlett
uteslutning ska presenteras och senare godkännas av styrelsen för Upplands Fotbollförbund.
Förening, vars spelare och/eller ledare i aktuellt lag är inblandade i s.k. läggmatcher/matchfixing, kan
uteslutas ur den serie laget deltar i.
För uteslutning p.g.a. lämnade w.o. se TB 2 kapitel 22 §.
Lag i distriktsserierna vars ledare, spelare, publik eller andra företrädare för föreningen gör sig
skyldiga till ordningsstörningar eller andra fall av grovt olämpligt uppträdande i samband med match
kan av Disciplinnämnden ådömas att spela sina matcher med en eller två matchdelegater på plats.
Föreningen ska även presentera en handlingsplan för matchdelegaten/matchdelegaterna för att de
händelser som föranlett beslutet inte ska upprepas.
Föreningen ska betala kostnaderna för matchdelegaterna oavsett om det är hemmamatch eller
bortamatch. Beslutet skall gälla för lagets nästkommande 3 matcher innan nytt beslut fattas utifrån
matchdelegaternas rapporter. Disciplinnämnden beslutar om beslutet ska gälla både hemma och
bortamatcher eller endast hemma eller bortamatcher.

5§

Påföljd m.m.
Vid ansvar enligt 4 § får förening åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till
SDF avseende förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas
senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Vid allvarliga fall får förening i stället för straffavgift enligt första stycket åläggas böter enligt 14 kap.
RF:s stadgar. Vidare får förening åläggas
att
att
att

att

spela en eller flera matcher på annan arena än förenings ordinarie hemmaplan,
spela en eller flera matcher utan åskådare,
spela en eller flera av förenings hemma- och bortamatcher med en eller flera för åskådare
stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal; undantaget föreningsstyrelse,
för matchen erforderliga funktionärer samt representanter för media enligt gängse
ackrediteringsrutiner, eller
sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.

Förening får vidare ådömas annan påföljd som UEFA eller FIFA kan komma att besluta om med
bindande verkan för nationsförbunden.
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns särskilda bestämmelser i 6 och 7
§§.

6§

Våld mot funktionär
Om förenings ledare, spelare eller supportrar under eller i samband med match i tävling enligt
seriemetoden brukat våld mot funktionär, får föreningen åläggas högst sex poängs avdrag. Vid
upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Påföljd får inte åläggas om
föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka
och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat aktuell händelse.

7§

Diskriminerande företeelser m.m.
Om det under match genom ord eller handling förekommer rasistisk kränkning mot person eller grupp
av personer, ska domaren stoppa matchen och en varning ska utfärdas till vid matchen närvarande
personer. Förekommer rasistiska kränkningar även efter denna varning ska domaren avbryta matchen
enligt 9 §. Om domaren beslutar att återuppta matchen och det även därefter förekommer rasistiska
kränkningar ska domaren avbryta matchen och inte återuppta densamma samt anmäla frågan till
Disciplinnämnden som prövar de sportsliga konsekvenserna av händelserna i enlighet med 10 §.
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling uttrycker sig kränkande mot
person eller grupp av personer eller visar missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på till exempel kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller
religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller
den enskilde som person, ska anmälas till förbundsbestraffning.
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade eller andra kränkande handlingar enligt
ovan, får åläggas att spela en eller flera av föreningens hemmamatcher med en eller flera för åskådare
stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal. Därutöver får beslutas att en eller flera
matcher ska spelas utan åskådare. Då förenings supportrar vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga till
diskriminerade eller andra kränkande handlingar enligt ovan, ska föreningen dessutom anmälas till
förbundsbestraffning.
Vid bestämmande av påföljd enligt tredje stycket ska som förmildrande omständigheter beaktas vad
föreningen har gjort för att motverka aktuell händelse.

8§

Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast
förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är
förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett
framställningsform (text, ljud, bild eller annat).
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match brutit mot denna
bestämmelse kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den
gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom
fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

9§

Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på arenan på
grund av ordningsstörning. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att
matchen inte ska fullföljas vid detta tillfälle. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn
till omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Om matchen inte fullföljs ska beslut ifråga om
matchen prövas enligt 10 §.

10 §

Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match

10.1

Tävling enligt seriemetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars ledare,
spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling
enligt seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan
genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med
målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inte poäng och båda lagen tilldelas
0-3 i målskillnad.
Om matchen inte kan genomföras på grund av åskådare eller annan, för vilka ingen av de berörda
föreningarna kan anses vara ansvarig enligt första stycket, eller om det finns andra särskilda skäl, får i
stället beslutas:
- att matchen ska återupptas i enlighet med 4 kap. 19 §,
- att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat, eller
- att matchen ska spelas om i sin helhet.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid särskilt försvårande
omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid den första förseelsen.
Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets
erövrade poäng och målresultat annulleras. Vid beslut om uteslutning av lag ska, såvida inte särskilda
skäl föreligger, annullering av lagets poäng och målskillnad ske först när beslut om uteslutning vunnit
laga kraft.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första, andra eller tredje stycket eller match
som spelas om i sin helhet annulleras, med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap.
10 och 18 §§.

10.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars ledare,
spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling
enligt utslagsmetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan
genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska det felande laget uteslutas ur tävlingen. Om det
finns särskilda skäl får förening medges fortsatt deltagande. Om båda lagen anses vara ansvariga för
att match avbrutits, beslutar respektive beslutande organ i frågan.

10.3

Prövningsorgan
Frågor enligt 10.1 och 10.2 prövas av behörigt bestraffningsorgan enligt 7 kap.

11 §

Ekonomisk ersättning vid avbruten match
Då händelser som anges i 4 § föranleder att en match avbryts och återupptas en annan speldag får
respektive beslutande organ besluta att förening åläggs att ersätta de omkostnader för resa och logi
som förorsakats motståndarföreningen då matchen slutförts.

12 §

Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte begränsat till, den som är
berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller
annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller
religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga,
banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol liksom den som medför t.ex. rånarluva eller
helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation (maskering) och som kan
befaras utgöra fara för ordningsstörning. Detsamma gäller den som medför annat föremål som det på
grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott.
Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär klädesplagg eller föremål som
anges i föregående stycke, ska avvisas från arenan.
Den som försöker införa eller använda så kallad vuvuzela (lepata) på matcharenan får vägras tillträde
till arenan eller avvisas från arenan.

13 §

Arrangemangsavstängning
SvFF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer tillträde till sin matcharena.
Förbudet kan avse en tid om högst tre år. Den anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före beslutet.
Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.
Beslut enligt första stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för överklagande av beslut
om tävlingsbestraffning enligt 7 kap. Beslut från SDF eller förening vars representationslag deltar i en
förbundsserie får överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd, varvid överklagandeavgift ska erläggas och
prövningstillstånd krävs för att Disciplinnämnden ska pröva beslutet.
Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får SvFF, SDF eller föreningen
besluta att förbudet ska gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt.
Beslut om avstängning som fattas av SvFF eller förening tillhörande förbundsserierna, får utsträckas
till att omfatta samtliga matcharenor som nyttjas av föreningarna i förbundsserierna och Svenska
Cupen samt arenor där förbundsserielag spelar träningsmatcher och arenor där landskamper spelas i
Sverige.
SvFF:s Disciplinnämnd handlägger som första instans ärenden där SvFF ska pröva om en person ska
förbjudas tillträde till matcharena/matcharenor.

14 §

Tillträdesförbud m.m.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av
ordningsstörare genom arrangemangsavstängning enligt 13 § och, såvida inte polisen gjort anmälan,
att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna
skyldighet avser endast åtgärder mot ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt SvFF:s
tävlingsregler. Föreningen ska även, i den mån det är möjligt, vidta övriga nödvändiga åtgärder för att
motverka att inträffad ordningsstörning upprepas vid kommande matcher.

15 §

Doping

15.1

Allmänt
Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

15.2

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar,
erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda
resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot
doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas resultatet 0-3.

15.3

Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två eller fler spelare som dömts
för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningar haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot
doping beslutar respektive beslutande organ i frågan.

16 §

Matchfixing och otillåten vadhållning
I fråga om otillåten vadhållning samt manipulation av fotbollsidrott gäller Idrottens reglemente om
otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (Matchfixingreglementet). För att
tydliggöra innebörden av vadhållningsförbudet i Matchfixingreglementet har respektive
specialidrottsförbund getts rätt att föreskriva vad som utgör samma serie i de idrotter som
administreras av förbundet. Inom fotbollsidrotterna (fotboll, futsal och beach soccer) ska med match
inom samma serie förstås matcher i samma seriegrupp, matcher inom ett kvalspel samt matcher inom
en nedflyttnings- eller slutspelsserie. Därtill ska med matcher inom samma serie förstås matcher i en
cuptävling.
Den som inte omfattas av reglementet får förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller all
framtid. Disciplinnämndens beslut i sådant ärende får överklagas till Överklagandenämnden.

17 §

Misskreditering av fotbollens organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller skrift eller på annat sätt
allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och till SvFF anslutna organisationer kan ådömas
straffavgift eller anmälas till förbundsbestraffning.

18 §

Obehörig spelare

18.1

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som
målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke
felande föreningen, 3-0.
Förening vars lag vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga spelare delta i
distriktsseriematch får av berört SDF uteslutas ur den serie laget deltar i.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga fråntas båda föreningarna erhållna
poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad.
I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell förening ska dock, om
spelaren senast på tredje dagen efter erhållen anmaning i samband med kontroll av spelares behörighet
registreras av föreningen, poängförlust dömas endast för den sista av de matcher där spelaren vid
förseelsens påtalande spelat.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående i exempelvis
föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens medlemsmatrikel, föreningens
underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren deltog i spel som amatör
trots krav på spelaravtal, eller om andra särskilda skäl föreligger ska fastställande av resultatet 0-3
ersättas med att den felande föreningen åläggs straffavgift om högst 25 000 kr.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan annulleras, med undantag av vad
som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10-18 §§.

18.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om obehörig spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling som spelas enligt
utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga beslutar respektive beslutande
organ i frågan.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående i exempelvis
föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens medlemsmatrikel, föreningens
underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarföreteckningen eller om andra särskilda skäl föreligger
ska den felande föreningen istället för att uteslutas ur tävlingen åläggas straffavgift om högst 25 000
kr.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan annulleras, med undantag av vad
som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10-18 §§.

19 §

Ospelad match
SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng eller mål ska tilldelas något
av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas noll poäng och 0-3 i målskillnad.

20 §

Räkenskapsår m.m.
Förenings räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderåret.
Förenings årsmöte ska hållas senast den 30 april med undantag av förening i Allsvenskan, Superettan
och OBOS Damallsvenskan som ska hålla årsmöte senast den 15 mars.
Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan ska årligen senast den 31 mars till
SvFF lämna skriftlig uppgift om styrelse, firmatecknare och revisorer samt kansliadress. Övriga
föreningar i förbundsserierna ska årligen senast den 30 april till SvFF lämna skriftlig uppgift om
styrelse, firmatecknare och revisorer samt kansliadress.
Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan, som bedriver delar av sin verksamhet
i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan juridisk person, ska årligen senast den 31 mars
inrapportera detta till SvFF. Övriga föreningar i förbundsserierna, som bedriver delar av sin
verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan juridisk person, ska årligen senast den 30
april inrapportera detta till SvFF.
I fråga om årsredovisning m.m. för föreningarna i Allsvenskan, Superettan och OBOS
Damallsvenskan finns särskilda bestämmelser i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen.
Räkenskaperna för föreningarna i Ettan och Elitettan ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven
kontoplan och föreskrivna redovisningsregler, vilka återfinns i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen
samt tillhörande anvisningar avseende Elitlicensens ekonomikriterier.
Förening i Ettan och Elitettan ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.
Varje år senast den 30 april ska förening i Ettan och Elitettan till SvFF ge in den av årsmötet, styrelsen
och revisorerna godkända årsredovisningen/årsbokslutet, inklusive förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse. Samtidigt ska budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt det av
SvFF fastställda formulär angående ekonomisk rapportering avseende det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret ges in till SvFF.

